


"Ти завжди можеш повернути телевізор до 
крамниці, якщо він тобі не підійшов. Але 
неможливо повернути і обміняти найцінніше - 
задоволення і час. Свято, що минуло, вже не 
повернути.
Я продаю емоції ".

Андрій Джеджула



Метрика:
• Волосся - брюнет
• Очі - каро-зелені 
• Зріст - 192см
• Вага - 87 кг

Освіта вища.
• КІМО при КНУ ім. Т.Г.

Шевченка, Міжнародні 
відносини

• Міжнародне право, 
референт перекладач 
англійської, юрист 
міжнародник

• Національна академія 
керівних кадрів 
мистецтв, режисер, 
актор

Іноземні мови: 

Українська - рідна;
Російська - досконало;
Англійська (американський)
- досконало;
Іспанська - розмовний.

Привітання гостей 
будь-якою мовою.

Віза:
Біометричний паспорт, 
багаторазові американські, 
Шенген і візи інших країн (у 
всіх членів команди)



● Австрія
● Ізраїль
● Іспанія
● Італія
● Мальдіви
● Румунія
● Туреччина
● Франція
● США
● князівство Монако

Географія наших виступів



Робота на радіо
20 років - на різних радіостанціях
Kiss FM ток-шоу "Перший поцілунок" 
(2002-2012). На церемонії нагородження 
"RADIO VOICE AWARDS - 2010" шоу 
отримало першу престижну нагороду в 
номінації "Краще молодіжне ток-шоу.
Європа FM 107, ведучий вечірнього
розважального ток-шоу «Джеджула плюс 
Настя» (2007-2013).
Шоу отримало найвищу нагороду в
царині української мас-медіа «ЗОЛОТЕ 
ПЕРО».
Ведучий радіо шоу
«Жорстокі Ігри з Андрієм Джеджулою» на 
ЄВРОПА ПЛЮС (107 FM)
Ведучий ранкового шоу на Авторадіо 
Україна - Поїхали!



Робота на TV
13 років роботи на музичних, новинних і розважальних каналах (М1, ОТВ, 5 
канал, НТН, К1, 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Україна, ICTV, MTV, п'ятниця) - ведучий 
розважальної програми про подорожі «Джеджула & Со »,« Погода на курортах 
»,« Мокрий зорепад »MTV,« Cніданок з 1 + 1 »,« Богиня шопінгу »MTV, 
СЕРЕДА, ТЕТ (експерт).
Ведучий програми «Хто вартий БІЛЬШОГО? ». Канал Україна,
Учасник танцювального реаліті шоу «Пристрасті на паркеті». Канал Україна.



2019 Реальна містика

2018 Гола Правда

2017 Пташка Співоча

2016 Нитки Долі

2016 Вікно в життя

2016 Ніч Святого Валентина

2015 Загублене Місто

2015 Анка з Молдаванки

2015 Кубло

2015 Бар

2015 Майор і Магія

ФИЛЬМОГРАФИЯ

2011 ШоуБіз

2013 Брат за брата - 3

2013 Бомба

2008 Кастинг

2007 Повернувся чоловік з відрядження

2006 Диявол із Орлі

2006 Лютізький плацдарм

ЗАВАНТАЖИТИ BACKSTAGE ФОТО

bit.ly/2u8ngDM





Театральні роботи

2018 - “Дракон”. Едвард Шварц. Кіт (главная роль).
2016 - “Прімы” (Примадонни) Кен Людвіг. Джек (головна роль).
2016 - Антріос та Чоловіки (“ART”) Ясмін Реза. Серж (головна роль)
2016 - ”За двома зайцями” Голохвастов (головна роль). М.Старицький.
2012 - "Штани (Ночь прозрения)” Жан Ануй. (головна роль)
2005 - ”Фракция” Олександр Прогнімак. Самсон (головна роль)
2004 - ”Ілюзія Брехні” 







 ТИПИ ВЕДЕННЯ

•Корпоративні заходи
•Приватні заходи
•Весілля (традиційні, національні, 
ортодоксальні, міжнаціональні)
•Масові заходи (Дні міст, open air)
•Офіційні заходи, презентації
•Клубні Шоу
•Майстер Класи



Весілля - наша особлива гордість. Немає 
нічого важливішого за ваші почуття. 
Романтика, чуттєвість, терпимість, гарний 
настрій - наш девіз.

ВЕСІЛЛЯ





Eurovision Red Carpet 2017
HOST





● Відкриття клубу
● День Народження клубу
● Регулярні концептуальні шоу
● MC + DJ
●

КЛУБНИЙ ТЕАТР





Соціальні проекти

Благодійність



Унікальне шоу, що не має 
аналогів в світі.

Андрій Джеджула випилює з 
листів

пінопласту ім'я або назву 
бренду,

використовуючи бензопилу.

ШОУ ПИЛИ



• Ведення англійською, українською та російською мовами.
• Андрій Джеджула - це злагоджена команда професіоналів, 

фахівців, з величезним досвідом.
• Креативна група готує деталізований сценарій заходу, 

наповнення шоу програми, унікальні текстові та аудіо фони до 
промови кожного виступаючого.

• Звукорежисер відповідає за музичне наповнення шоу програми, 
підкреслюючи активності ведучого на сцені.

• Асистенти в залі допомагають ведучому в роботі з глядачем. 
Передають гостьовий мікрофон запрошеним гостям.

• Концертний директор ведучого стежить за таймінгом подій, 
контролює послідовність появи артистів на сцені, координує 
роботу всіх служб на майданчику, стає «вухами» і «очима» 
ведучого.

• Організатор позбавляється головного болю, щодо відбуваються 
на сцені подій.






